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  خوينكاريكي كوردي زانكؤي بةغداخوينكاريكي كوردي زانكؤي بةغدا ...  ... يب منةكي بةو رادةية؟يب منةكي بةو رادةية؟  :: بؤ فوئاد زةرداوي بؤ فوئاد زةرداويميكميكالَالَةةوو
  

ؤريك لة تاكةكاين كؤمةلَي كوردةواريي نة هةموو هزرو بريي زالَي داخ لة ديتا ئيستاش بريي رةخنةطر
باش و خراث الي ئةوان خراثة و هةرطيز ضاويان بةوة هةلَناية كة شيت باش بةبةرضاوي  ،داطريكردووة

  . خؤيانةوة ببينن
 دواي ئةوةي ريكخستنةكاين بةغداي يةكيتيي نيشتمانيي كوردستان ريكخستنيكي تايبةتيان بؤ 

زؤريك لة خويندكاراين بةغدا بةوثةِري خؤشحالَيةوة  ،ا دامةزراندخويندكارة كوردةكاين بةغد
يةتيي باشيان دانا بؤ ئةوةي كوردي الَ كؤمة ــثيشوازييان لةو ريكخستنة كرد و بة بازنةيةكي سياسيي

يةتيي نيوان الَبةغدا هةم لةرووي ئاسيت هؤشياريي نةتةوةيي و هةم لة رووي ثتةوكردين ثةيوةنديي كؤمة
  . دةستخؤشيان لو هةولَة كرد ،لةناو ئةو بازنةيةدا بةيةك بطةنن كوردا

ئةوة ئاشكراية كة يةكيتيي نيشتمانيي كوردستان لة طؤِرةثاين خةبايت كوردايةتيدا ضيي كردووة و 
سةروةريةكاين ثيويست بةوة ناكةن كة ليرةدا ئاماذةيان ثي بدري و تةواوي جةماوةري كوردستان 

سةرةِراي هةلَةكان كة هةر كةس و ؤِرةثاين كوردستان وجيهانن و لةوة ئاطادارن كة بينةري واقيعيي ط
نة كة الَاليةنيك ليي بيبةش نية و هةلَة بةشيكة لة ذياين مرؤظايةيت و بة لةبةرضاوطرتين ئةو هةو

بةدي دةكرين داطريكةر و دوذمناين كورد داويانة ئةو كةم و كوِريانةي لة يةكيتيي نيشتمانيي كوردستاندا 
زؤر لةوة كةمترن كة كةسيكي وةك فوئاد زةرداوي كة رةنطة هةنديك لة خويندكاراين كوردي بةغدا 

بيت و بةو ثةِري يب منةكيةوة باس لةوة بكات كة هةندي خويندكاري كوردي بياليةن هةستان بة  ،يناسنب
  . ؤي بةغدا بيئةوةي كةس هاوكاريان بكاتسازكدرين ئاهةنطيكي يةكترناسني لة زانك

اوةري كوردي بةغدا و كوردستانيش رادةطةيةمن كة من ليرةوة بؤ ناوبراوي تةئكيد دةكةمةوة و بة جةم
فوئاد زةرداوي جطة لةوةي تةا خويندكاريكي كوردة و هيضي دي نا و ئةو مافةي نية كة بة ناوي 

ية بؤ ئةوةي بين و بثرسن الَو بؤ شايةديي ئيوةش كة دةرطا وا ،اتخويندكاراين كوردةوة لة بةغدا قسة بك
و بزانن كي لةثشت ئةو ئاهةنطة و ئاهةنطةكاين تري لةجمؤرة كة ئةمسالَ ض لة كؤليذةكاين بةشي 
جادرية و ض لة باب املعظم و ض لة زانكؤي موستةنسرية و ض لة زانكؤي تةكنةلؤجي كراون هةموويان لة 

 .و بة هاوكاريي بةشي دارايي مةلَبةندي بةغدا سازكراون )ك. ن. ي(  ريكخستين بةغداياليةن ئةنداماين
م لةرووي الَئةطةرضي لةو ئاهةنطانةدا تةواوي خويندكاراين كورد بةشدار بوون بة اليةنطرو بياليةنةوة بة

  . فةرامؤش ناكريت )ك. ن. ي( و مةعنةويةوة جيدةسيت ريكخستين هاوكاريي مادي
ئةطةر بة دلَسؤزيةوة دينة خةبات  ،ةخنةي رووخينةر مةطرن با بتوانني خؤمان دروست بكةينضي دي ر

ثةت ثةتين و  ،و ئةطةر نا بكشينةوة و ريطة بؤ خةلَكي تر خؤش بكةن ،يةالَفةرموون و مةيدان ئاوا
  . ةوة دةركةوينخؤفرؤشنت بةسة و با هيض نةيب لة بةرضاوي كورداين بةغدادا بة سيمايةكي كوردانةي ثاك

بةو هيوايةي كة ناوبراو داواي ليبوردن لة هةولَي ئةو خويندكارة ماندوونةناسانة بكات كة هةلَدةسنت 
لةسةر حسايب ئةم و ئةو قسةنةكات و راستيةكان وةك خؤي  ،و كارةكةيان بةرز بنرخينيتبةو ضاالكيانة 

منةكي ئةو  ،دةزانيت )ك. ن. ي( اليةنطراينسةرةراي ئةوةي ناوبراو خؤيشي بة يةكيك لة  .خباتة روو
  . حزبة لةياد نةكات و خيانةيت لينةكات
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